Konstfestival Tingshuset
Program 2018

13 - 20

juni

Graffiti i Skolparken med
Finn Öhlund onsdag 20 juni

Konstfestival Tingshuset
Den perfekta starten på sommarlovet för alla
barn och unga men också en plats dit alla,
oavsett ålder, kan komma och vara kreativa
tillsammans. Arrangemangen är kostnadsfria
och Konstfestivalen är öppen för alla!

juni
13 - 20
12-18
klockan

Alla aktiviteter har begränsat antal platser.
Först till kvarn gäller.
Förbokning för grupper: kultur@enkoping.se
Plats: Tingshuset, Tullgatan 18.
Vissa program är på scenen i Skolparken.
Ålder: Det finns aktiviteter för alla åldrar
Medarrangörer: Kulturrådet, Uppsala Internationella
Kortfilmfestival och Studiefrämjandet.
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Inlämning till Öppen salong
Gammal som ung, etablerad eller okänd, alla är
välkomna att delta! Vi bjuder in till en
öppen salong där du får möjlighet att visa
ag
ett av dina konstverk för allmänheten.
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Det kan vara måleri, skulptur, fotografi, textil
ni
11-13 ju
med mera.
Låt oss inspirera varandra och uppmuntra
till konstnärlig kreativitet i en gemensam
utställning. Medverkan är kostnadsfri.
Lämna in ditt konstverk
Måndag-tisdag 11-12 juni klockan 8-16
Onsdag 13 juni klockan 8-18
Plats: Konsthallen i Tingshuset
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Designlabbet
Skapa, återbruka och designa med
Designlabbet från Studiefrämjandets
Kulturskola i Uppsala! Konstnärerna Adina
Almén och Nicole Axelsson Orsvärn leder två
workshops.

3 juni

1
Onsdag

Onsdag 13 juni klockan 12-14.30
Med hjälp av färgat och mönstrat papper designar vi fina och
användbara saker som exempelvis blommor och askar.
Onsdag 13 juni klockan 15.30-18
Vi designar och tillverkar smycken, nyckelringar och annat roligt av
gamla cykeldäck.
Ålder: Alla åldrar
Plats: Tingshuset
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Kick-off för Sommarboken
Följ med ut i universum med
amatörastronomen och författaren
Jonathan Lindström.
Enköpings bibliotek drar igång
Sommarboken med pyssel och boktips. Alla
som är med får en egen goodie-bag full
med roliga prylar.
Ålder: 6 år och uppåt
Plats: Tingshuset
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13 juni
Onsdag 14
klockan

Foto: Namn Efternamn

Skate med EXS
Under två eftermiddagar kommer
Enköpings extremsportförening med en
skateramp till Konstfestivalen.
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Prova på att åka i ramp och få hjälp att lära
dig droppa. Du får låna bräda och hjälm.
Ledarna kommer även att uppvisningsåka.
Tid: Drop-in klockan 14-18
Ålder: Passar alla åldrar.
Plats: Utomhus vid Tingshuset
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Språkkafé
Under sommaren flyttar Språkkaféet från
Biblioteket till Tingshuset. Prata, fika och
träffa nya människor!

ar
Onsdag usti
- 8 aug
13 juni

Tid: klockan 16.30-18
Plats: Onsdag 13 juni i Tingshuset.
Onsdag 16 juni i Skolparken.
Vid dåligt väder flyttas Språkkafé till Tingshuset.
Sommaröppet
Alla onsdagar 13 juni - 8 augusti klockan 16.30-18
Välkommen på Språkkafé i Tingshuset alla onsdagar under
sommaren. Passa på att besöka Öppen salong eller delta i
Skapande onsdag.
Ålder: Alla åldrar
Plats: Tingshuset
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Den stora skräpshowen med
Vattenmannen och Speed
Den stora skräpshowen tar på ett enkelt
och musikaliskt sätt upp de stora frågorna
som rör miljöproblem och nedskräpning av
haven.
Tillsammans sjunger, dansar och diskuterar
vi vad vi ska göra med all plast i haven,
vad som händer med soporna vi samlar in
hemma och hur plasten återvinns.

14 juni
Torsdag 13
klockan

Vattenmannen har med sig sitt allra senaste experiment där han
ska trolla bort sin plasthäst – eller går det?
Ålder: Familjeföreställning från 5 år
Plats: Skolparkscenen
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Foto: Namn Efternamn

Cirkusworkshop
Kom på en spännande cirkusworkshop
med cirkusartisten Roman. Lär dig olika
balansövningar, reptrick, jonglering och att
kasta med ringar.
Vi anpassar nivån efter individens förmåga
och intresse. Varmt välkommen!
Tid: Drop-in klockan 14 -18
Ålder: Alla åldrar
Plats: Tingshuset och utomhus
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Alla kan måla! Alla kan skapa!
Kom och släpp fri din kreativitet! Här får
du möjlighet att prova på nya tekniker och
material tillsammans med en konstpedagog.
Vi bjuder på fika.

g
- onsda
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F
juni
15 - 20

Ålder: Passar alla åldrar.
Inga förkunskaper krävs.
Plats: Tingshuset

Alla kan måla
Drop-in klockan 12-18
Fredag 15 juni
Söndag 17 juni
Måndag 18 juni

Alla kan skapa
Drop-in klockan 12-18
Lördag 16 juni
Tisdag 19 juni
Onsdag 20 juni
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Fika från hela världen
Kaffeceremoni och sambusa med
Afarvännerna i Sverige klockan 13-17
16 juni
Den etiopiska kaffeceremonin tillhör en
Lördag
två tusen år gammal sed. Kaffet tillreds
ceremoniellt av kvinnor och har symboliska
och religiösa innebörder. Helst ska man dricka
tre koppar, men det är helt i sin ordning att bara
dricka en kopp - men inte två!
Till kaffet serveras på traditionellt vis popcorn. Afarvännerna
bjuder även på vegetariska sambusa.
Arabiskt fika klockan 14-16
Svensk-Syriska kulturföreningen bjuder på arabiska kakor såsom
mamoul, graiby och barazk. Du bjuds även på de arabiska
dryckerna ireksous och tamer hindi. Dessa drycker är vanliga under
ramadan.
Plats: Tingshuset
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Vernissage av Öppen salong
Vernissage lördag 16 juni klockan 14
En utställning som uppmuntrar konstnärlig
kreativitet. Utställningen invigs av
Nina Halden Rönnlund, enhetschef för
Kultur, konst och bibliotek.

16 juni
Lördag 14
klockan

Performance med Maid in Sweden.
Svensk-Syriska Kulturföreningen och
Afarvänner i Sverige bjuder på fika från hela
världen.
Sommaröppet
Utställningen är öppen till och med 8 augusti.
Tisdag klockan 10-16
Onsdag klockan 10-18
Torsdag-lördag klockan 10-16
Plats: Konsthallen i Tingshuset
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Foto: Namn Efternamn

Städloppan - Performance
Maid in Sweden
Städloppan anknyter till det som vi alla
brottas med dagligen i våra hem.
Christina Göthesson, Helena Burman och
Susanne Torstensson skojar om att konst ska
vara samhällsnyttig, lönsam och passa alla.

Ålder: Vuxna
Plats: Tingshuset
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16 juni
Lördag 4.30
1
klockan

Foto: Awni Mohamad

Arkitekturvandring
Kyrkbacken är stadens finrum.
Nedanför Vårfrukyrkans mäktiga
medeltidsmonument på Enköpingsåsens
krön möter oss fyra byggnader, tillkomna
mellan 1864 och 1905. Var och en med sitt
eget arkitektoniska uttryck.

16 juni
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Här samspelar ett stycke svensk arkitekturhistoria med en stads
utveckling – en stad snabbt på väg in i en ny tid. Kyrkbacken är en
kulturmiljö värd att lära känna och en del av stadens historia som
är självklar att bevara och gemensamt förvalta.
Följ med på en vandring tillsammans med Bengt Svensson, fd
museichef och kulturstrateg.
Ålder: Vuxna
Plats: Samling utanför Tingshuset.
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Foto: Awni Mohamad

Skaparverkstad
Tryck egna mönster på en tygkasse, nåltova
eller slöjda i trä. Skapa ett eget alster som
du får ta med dig hem.
Ledare för skaparverkstaden är Tina,
Erik och Saskia Tombrock från Backa
Konstkvarn.
Tid: Drop-in klockan 12-18
Ålder: Passar alla åldrar
Plats: Tingshuset
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Söndag

17 juni

Syrsan och Myran
Dockteater Svarta Katten spelar en av sina
mest populära barnföreställningar! Med
fantasieggande effekter och medryckande
musik framförs berättelsen om den
lättsinniga syrsan som spelar på sin fiol och
tar dagen som den kommer, obekymrad om
att sommaren är kort.

17 juni
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När han träffar på myrorna som sliter och släpar för att fylla på
vinterförråden retar han dem för deras flit. Men snart blir det höst
och maten tryter...
Efter föreställningen visar dockspelaren dockorna och
marionetternas teknik.
Ålder: Familjeföreställning från 5 år
Plats: Tingshuset
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Robotbygge
Designa och bygg din egen robot! Vad är en
robot och hur kan en robot se ut egentligen?
Vilka saker behöver man och hur fungerar en
motor?

g-tisdag
a
d
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å
M
uni
18-19 j

Lär dig enkla grunder i elektronik och skapa
en helt egen robot på ett kreativt sätt.
Välj mellan att bygga en skak-robot eller en radiobil. Skak-roboten
ger dig möjlighet att designa fritt, och radiobilen passar dig som
vill ha en större utmaning. Skapa din helt egna rörliga varelse som
du sedan får ta med hem!
Tid: Klockan 13
Ålder: 8-13 år
Plats: Tingshuset
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Riggen - Gör musik i iPad
Ett enkelt sätt att skapa musik är att arbeta
med iPad och olika appar som exempelvis
Garageband.

juni

g 18
Garageband har en mängd olika
Månda
instrument som spelas direkt på skärmen,
men även funktioner som hjälper dig att
komma igång med att skapa bas, gitarr
och trumkomp. Det går också att spela in
sång och vanliga instrument i Garageband. Ledare är Johan Sund.
Tid: Klockan 13-14 och 14.30-15.30
Ålder: Öppet för alla åldrar, inga förkunskaper krävs.
Plats: Tingshuset
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Streetaction
På streetaction får du prova på olika
dansstilar till den senaste hiphopmusiken
tillsammans med Hedda Holmberg.

Hedda har bland annat vunnit Skapa dans
och Danskarusellen i Uppsala. Hon arbetar
som danslärare för barn och ungdomar i
streetdance på dansskolan Move 2 dance i Knivsta.
Tid och ålder:
Klockan 13-14 för 6-11 år
Klockan 14.30-15.30 för 12-15 år.
Inga förkunskaper krävs.
Plats: Tingshuset
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8 juni

g1
Månda

Animation/stop motion
Lär dig hur du kan göra egna animationer
och stop motionfilmer.
Vi gör korta filmer med hjälp av legofigurer,
plastleksaker, lera, papper, träbitar och
annat som vi hittar. Man kan göra stop
motionfilmer av i stort sett vad som helst!
All nödvändig teknik finns på plats.
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Tid: Klockan 14-17
Ålder: Från 8 år
Plats: Tingshuset
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Kortfilmfestivalen UNG
Uppsala Internationella Kortfilmfestival
är på turné och besöker Enköpings
konstfestival. De visar sina bästa kortfilmer
för barn och unga. Visningen består av två
olika filmprogram med fem filmer vardera.
Filmerna kommer från olika länder och flera
språk talas. Vid visningen kommer dialogen
att översättas till svenska av en tolk direkt i
salongen.
Tid och ålder:
Klockan 12.00 från 6 år
Klockan 13.00 från 10 år
Plats: Tingshuset
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9 juni

1
Tisdag

Graffiti i Skolparken!
Lär dig grunderna i graffiti med konstnären
Finn Öhlund.
I samband med Öppen scen och
avslutningen av Konstfestival spänner vi upp
sträckplast för att måla på. Det kommer även
finnas plats för att kunna skissa och teckna.
Ytan är öppen för alla som vill måla!

0 juni

2
Onsdag

Tid: Drop-in klockan 17-20
Ålder: Öppet för alla åldrar. Barn under 12 år i sällskap av målsman.
Plats: Utanför Tingshuset och i Skolparken
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Öppen scen
Som avslutning på konstfestivalen bjuder vi in
till Öppen scen med musik från världens alla
hörn.
Medverkar gör bland andra DJ Arthro,
KingsCross, DuoVi och Jalal Ahmar Daknou.
Vi bjuder på fika.
Tid: Klockan 18-21
Plats: Skolparkscenen.
Vid dåligt väder flyttas konserten till Tingshuset, Tullgatan 18.

24

0 juni

2
Onsdag

Kortfilmfestivalen UNG tisdag 19 juni

Konstfestival Tingshuset
Hela programmet
Måndag 11 juni
Inlämning till Öppen salong klockan 8-16

Tisdag 12 juni
Inlämning till Öppen salong klockan 8-16

Onsdag 13 juni
Inlämning till Öppen salongklockan 8-18
Designlabbet: Pappersverkstad klockan 12-14.30
Kick-off för Sommarboken klockan 14
Skate med EXS klockan 14-18
Designlabbet: Cykelslangslöjd klockan 15.30-18
Språkkafé i Tingshuset klockan 16.30-18

Torsdag 14 juni
Den stora skräpshowen med Vattenmannen och Speed klockan 13
Cirkusworkshop klockan 14-18
Skate med EXS klockan 14-18

Fredag 15 juni
Alla kan måla! klockan 12-18
Cirkusworkshop klockan 14-18

Lördag 16 juni
Alla kan skapa klockan 12-18
Fika från hela världen klockan 13-17
Vernissage av Öppen salong klockan 14
25

Städloppan - Performance med Maid in Sweden klockan 14.30
Arkitekturvandring klockan 15

Söndag 17 juni
Alla kan måla klockan 12-18
Skaparverkstad med Tina, Erik och Saskia Tombrock klockan 12-18
Syrsan och Myran med Dockteater Svarta Katten klockan 14

Måndag 18 juni
Alla kan måla klockan 12-18
Robotbygge klockan 13
Riggen - Gör musik i iPad klockan 13-14
Streetaction klockan 13-14 för 6-11 år
Animation/stop motion klockan 14-17
Riggen - Gör musik i iPad klockan 14.30-15.30
Streetaction klockan 14.30-15.30 för 12-15 år

Tisdag 19 juni
Alla kan skapa klockan 12-18
Kortfilmfestivalen UNG klockan 12 från 6 år
Kortfilmfestivalen UNG klockan 13 från 10 år
Robotbygge klockan 13
Animation/stop motion klockan 14 -17

Onsdag 20 juni
Alla kan skapa klockan 12-18
Animation/stop motion klockan 14-17
Språkkafé i Skolparken klockan 16.30-18
Graffiti i Skolparken klockan 17-20
Öppen scen i Skolparken klockan 18-21
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Kontakta oss:
Upplevelseförvaltningen
Kultur, konst och bibliotek
kultur@enkoping.se
Lovisa Klint
Kultursekreterare
0171-62 57 86
lovisa.klint@enkoping.se
Klas Hällerstrand
Kulturutvecklare
0171-62 69 23
klas.hallerstrand@enkoping.se
Hemsida: www.enkoping.se/konstfestival
Facebook: www.facebook.com/upplevkultur
Instagram: www.instagram.com/upplevenkoping

